
การอบรมครั้งท่ี 2 

สิทธกิารใชส่ิงจําเปนในการดํารงชีวติอยางเพยีงพอ 

วัตถุประสงค 

- กําหนดความตองการพื้นฐานของมนุษยได 

- สังเกตไดวาการโฆษณาสรางความจําเปนจอมปลอมเพื่อที่จะขายสนิคา 

- กําหนดแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการแบงสรรปนสวนอาหารอยางอยุตธิรรม 

บันทึกสําหรับวทิยากร 

 จุดมุงหมายของการอบรมนี้เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาตทิี่ไมเทา

เทยีมกันในโลก  แนนอนวาไมมีนักเรยีนในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตนที่จะสามารแกไขหรอืรับผิดชอบ

ตอปญหาเหลานี้โดยตรง  แตโดยการรับรูถึงความตองการทีค่นประสบมา  นักเรยีนเหลานี้สามารถ

เริ่มตนศึกษาวาเขาสามารถชวยใหเกิดการแบงปนอาหารและสิ่งจําเปนอ่ืนๆ ที่ไมเสมอภาคนี้อยางไร 

 ผูเขารับการอบรมจะพิจารณาถึงทัศนคตขิองพระเปนเจาที่มีตอบรรดาผูที่กระหายความ

ยุตธิรรม  โดยอานขอความตางๆ จากพระคัมภีร  การรําพึงตามขอความเหลานี้จะสามารถสงเสรมิผู

เขารับการอบรมใหพัฒนาทัศนคตขิองความไววางใจและความหวัง  เราถูกเรียกมาแบงปนความอุดม

สมบูรณแกบรรดาผูที่มีความตองการ 

 นอกจากนี้  ผูเขารับการอบรมจะไดพิจารณาถงึโฆษณาทวีเีกี่ยวกับการคาที่ปรากฏอยูบน

จอโทรทัศนเปนการสรางความตองการจอมปลอม  การปลอยใหผูเขารับการอบรมดูโฆษณาอยาง

ไตรตรอง (CRITICALLY) จะเปนการชวยเหลอืผูเขารับการอบรมแยกแยะระหวางความตองการพื้นฐาน

ของมนุษยกับความตองการดานวัตถ ุ

อุปกรณท่ีใชในการอบรม 

 พระคัมภีร, ใบงาน 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

1. ใหผูเขารับการอบรมนึกถึงชวงเวลาที่รูสึกหวิอยางมาก  ความหวินี้มีผลกับทัศนคตติอคนอ่ืนและ

ความสามารถของมนุษยที่จะทํางานที่มีคุณภาพ  จงอภิปรายเกี่ยวกับสถานที่ที่ตองอาศัยในชนบท

กับคนที่ตองใชหัวตลอดเวลา 

2. แบงผูเขารับการอบรมเปนกลุมๆ ละ 5 คน  และมอบหมายบทบาทใหผูเขารับการอบรมแตละคน

ดังตอไปนี้ :  

นายกรัฐมนตร ี - ผูนํากลุม 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตร  - ดูแลเกี่ยวกับการแบงปนอาหาร 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข  - ดูแลเกี่ยวกับสุขพลานามัย 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษา  - ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพดานการศึกษา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  - ดูแลเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและความเปนอยู 

ใหผูเขารับการอบรมเลอืกช่ือประเทศใดประเทศหนึ่งจากรายช่ือประเทศขางลางนี้ :- 
 

 



 (รายช่ือเหลานี้อาจจะถูกเขียนไวบนกระดานกอนเริ่มการบรรยาย) 

มาดากัสการ โมซัมบกิ นวิกนิ ี มาเลเซีย ปาปว 

บอรเนยีว นวิกนิ ี ปากสีถาน กรซี เบลเยยีม 

ตุรก ี ปากสีถาน แซร ชิลี เอกวาดอร 

โคลัมเบยี แซร ไทย เกาหลใีต โปแลนด 

พมา ไทย แองโกลา นามีเบยี 

3. แจกใบงานหมายเลข 4 ใหผูเขาอบรมหาทางแกปญหาผูอดอยากในประเทศที่พวกเขาไดเลอืก (ใช

เวลาสําหรับกจิกรรมนี้ประมาณ 15 นาที) 

4. ใหอภิปรายหาวธิแีกปญหาของแตละกลุมตอกลุมใหญ  และใหอภิปรายถงึแนวทางในปจจุบันตอการ

เลี้ยงดูผูอดอยาก  และใหที่พักพิงคนเรรอนในประเทศไทย 

5. แจก ใบงานท่ี 5 และพระคัมภีรใหแกผูเขารับการอบรมแตละคนใหผูเขารับการอบรมอานพระคัมภีร

แตละบทและตอบคําถามที่ใหมา (ใชเวลาประมาณ 15 นาทสีําหรับกจิกรรมนี้) 

 การตอบสนองท่ีเสนอ 

1. ก. ชาวอิสราเอลบนและตอวาโมเสสเพราะขาดแคลนอาหาร 

 ข. พระเจาไดทรงประทานเนื้อในตอนเย็น  และขนมปง (มานนา) แกพวกเขาในตอนเชา 

 ค. พวกเขารวมกันแบงปนอาหาร 

2. ก. พระเยซูเจาทรงบอกใหสาวกเลี้ยงประชาชน 

 ข. พระเยซูเจาทรงสั่งใหคนเหลานัน้นั่งลงที่หญา  ทรงบิขนมปง  และปลาสองตัว 

 ค. ฝูงชนไดกนิอ่ิมทุกคนและเก็บเศษอาหารที่เหลอืนั้นไดถงึ 12 กระบุง 

6. อภิปรายในกลุมใหญถงึทาทขีองพระเจาที่มีตอบรรดาผูหวิโหย  พูดคุยถึงชวงเวลาที่ผูเขารับการ

อบรมไดเคยมีประสบการณถงึความอุดมสมบูรณและความรุงเรอืงอันยิ่งใหญของพระเจา  ใหถาม

พวกเขาดูวาจะสามารถแบงปนความอุดมสมบูรณของพวกเขาตอผูดอยโอกาสไดอยางไร 

7. แจก ใบงานที่ 6 ใหทําเปนการบาน  บอกผูเขารับการอบรมใหดูโทรทัศนเปนเวลา 1 ช่ัวโมงและคอย

สังเกตชวงโฆษณาทั้งหมดตอจากนัน้ทําใบงานตามคําสั่ง 

8. หลังจากสํารวจเสร็จแลวใหอภิปรายถงึขอแตกตางระหวางความจําเปนกับความตองการของบุคคล

และถามวาโฆษณาทางโทรทัศนไดเสนอตัวเองเพื่อความจําเปนหรอืความตองการของเรา  ช้ีใหเห็น

กับการที่เราถูกหลอกดวยขาวสารที่แฝงเลหเหลี่ยม 

9. เพื่อเปนการไตรตรองประจําวัน  ใหนักเรยีนพิจารณาดูรูปแบบการใชชีวติของพวกเขา  และตอบ

คําถามเหลานี้ : 

ฉันไดรับความจําเปนพื้นฐานในทุกๆ วันหรอืไม? 

ฉันรูสกึอยางไรกับเรื่องนี้? 

ฉันตองการสิ่งที่นอกเหนอืจากความจําเปนของฉันหรอืไม? 

ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรไดบางเกี่ยวกับเรื่องนี้? 

 



กจิกรรมเสริม 

1. เยี่ยมเยยีนหนวยงานที่ชวยเหลอืผูทุกขยากตางๆ และรวมงานกับเขาสัก 2-3 ช่ัวโมง 

2. บรจิาคเสื้อผาใหกับผูที่ขาดแคลน 

3. รวบรวมอาหารจากเพื่อนๆ ที่เขารับการอบรม  และบริจาคใหกับโครงการอาหารของวัด 

4. เขียนรายการสิ่งของที่ผูเขารับการอบรมทัง้หมดและตรวจสอบดูวามีอยูกี่รายการที่เปนของที่จําเปน 

5. ลองหาแผนพับ  ตรวจดูวาสิ่งของใดที่จําเปนและใหขีดเครื่องหมาย (X) รายการที่เปนสิ่งฟุมเฟอย  

และไมจําเปนแสดงสิ่งของเหลานัน้ดวย 

6. อภิปรายถงึผลที่ตามมาจากโฆษณาหลอกลวง 

7. ลองหาเพื่อนทางจดหมายจากหองสมุดทองถิ่นและเขียนจดหมายถงึเพื่อนในตางประเทศคนหนึ่ง 

8. เชิญผูมีประสบการณมาแบงปนในช้ันเรยีน 

9. เชิญตัวแทนจากองคกรกาชาดมาบรรยายเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพิบัต ิ

10. ศกึษาพระคัมภีรจาก มัทธวิ 5:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



การอบรมครัง้ที่ 2       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 4        วันที_่____________________ 

การสงเคราะหผูประสบภัยและแบงปนจากภัยพบัิติ 

 

จนิตนาการวา คุณปกครองประเทศที่แลงฝนและมีอากาศรอนจัดทําใหเกิดภาวะฝนแลงทางภาคเหนอื

ของประเทศ  ไดรับผลเสยีหายเล็กนอยเนื่องจากสภาพอากาศ  แตประชาชนในทางภาคใตกําลังอด

อาหารตาย 

ในฐานะนายกรัฐมนตร ี และรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงศึกษาธกิาร  ใหวางแผนงานระยะ 6 เดอืนเพื่อแกไขปญหาดังนี้ 

 จัดหาอาหารและน้ําสําหรับทุกๆ คนในประเทศ 

 ชวยเหลอืพื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตวที่ไดรับความเสียหาย 

 แกปญหาการสูญเสยีรายได 

 ชวยเหลอืดานสุขภาพอนามัย 

 ชวยเหลอืใหความรูดานสาธารณสุข 

เตรยีมหาตัวแทนของกลุมเพื่อออกไปรายงานหนาช้ัน 

 

เขียนข้ันตอนที่ทานจะกระทํา 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

เขียนปญหาที่อาจเกดิข้ึน 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 



การอบรมครัง้ที่ 2       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 5        วันที_่____________________ 

พระเปนเจาทรงเล้ียงดูผูอดอยาก 

 

ใหผูเขารับการอบรมอานพระคัมภีรและตอบคําถามที่ใหไวในแตละตอน 

1. อพยพ 16  

ก. ชาวอิสราเอลขออาหารอะไร 

ข. พระเปนเจาทรงตอบสนองชาวอิสราเอลผูอดอยากอยางไร 

ค. ชาวอิสราเอลไดตอบสนองอะไรตอพระเปนเจาสําหรับอาหารที่พระองคประทานให 

2. มัทธวิ 14:13-21 

ก. ชาวยวิขออาหารอะไร 

ข. พระเยซูเจาทรงตอบสนองประชาชนผูอดอยากอยางไร 

ค. ประชาชนไดสนองตอบอะไรตออาหารที่ไดรับ 

 

ชวงแบงปน (ใหผูเขารับการอบรมแบงปนกันในกลุม) DISCUSSION 

 บรรดาศิษยของพระคริสตเจาตอบกับผูคนที่อดอยากอยางไร 

 คุณรูจักใครที่อดอยากหรอืไม  คุณจะปฏิบัตอิยางไรเพื่อชวยเหลอืคนเหลานัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



การอบรมครัง้ที่ 2       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 6        วันที_่____________________ 

การสํารวจรายการโทรทัศน 

 

ใหผูเขารับการอบรมดูโทรทัศนเปนเวลา 1 ช่ัวโมง และสังเกตดูชวงที่เกี่ยวกับโฆษณาทางโทรทัศน

ทัง้หมด 

เวลาออกอากาศ สินคา ขอดขีองสนิคา 
เขาสัญญาอะไรถา

คุณซ้ือสิ้นคา 

ตัวอยางนี้เปนสิ่งที่

ตองการหรอืสิ่งที่

จําเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ผูผลติโฆษณาไดใชวธิกีารอะไรเพื่อจูงใจใหคนซ้ือสินคานี้ 

 เทคนคิเหลานี้ใชไดดหีรอืไม  อธบิาย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


